
A nyár végén újabb Integrált Közösségi és Szolgáltató térrel – továbbiakban 
IKSZT- gazdagszik településünk. A község önkormányzata mintegy 32. 266. 632,- 
millió forintnyi támogatást nyert a beruházás megvalósításához. 
 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program - ÚMVP- Irányító Hatóságának 
támogatásával 2013-ig mintegy 573 vidéki kistelepülésen jöhet létre az ott élők 
számára fontos közösségi és szolgáltató tér, összesen 25,4 milliárd forint uniós 
támogatás felhasználásával.  
Az IKSZT alapvető célja a pusztulófélben lévő, kihasználatlan közösségi terek 
korszerűsítése, és megfelelő eszközparkkal való felszerelése, a helyben elérhető 
alapszolgáltatások körének bővítése, és annak kiemelt biztosítása, valamint ezek által a 
közösségek megerősítése.  
 

Múlt év folyamán településünk által elnyert közel 32, 3 millió forintnyi állami 
hozzájárulással most átalakulhat a Faluház épülete.  A támogatásból csaknem 12. 397. 
395,- millió forintot a külső és belső felújításra, 3. 166. 406,- forintot pedig kisléptékű 
infrastruktúra-fejlesztésre, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére 
fordítunk. 

A létesítmény néhány éve jelentős felújításon esett át, azonban maradtak olyan 
részek, melyek kimaradtak a folyamatból, valamint az épület jelenlegi állapota sem 
felel meg a használók, és a kor követelményeinek.  
A megvalósítás főbb feladatai lesznek, egy akadálymentes parkoló kialakítása; a 
bejárathoz vezető járda térburkolása vezető és figyelmeztető sávok elhelyezésével; 
rámpa kiépítése kerékvető szegéllyel; a főbejárat, és a szélfogó akadálymentessé 
tétele; a beltéri ajtók átalakítása; akadálymentes illemhely létesítése; táblák, 
piktogramok, jelzések elhelyezése; a padlóburkolatok cseréje; belső és homlokzati 
felületképzés, központi fűtés, vízellátás és elektromos energiaellátás kialakítása.  
A munkálatokkal a település vezetőségének kiemelt célja, egy olyan többfunkciós 
szolgáltató központ létrehozása, mellyel megújíthatjuk, és kibővíthetjük a meglévő 
szolgáltatásokat, és ez által a fiatalok és öregek is egyaránt magukénak érezhetik majd 
a Faluház épületét. Az új közösségi ház ad majd otthont a civil szervezetek 
programjainak, a könyvtári szolgáltatásoknak, az e- Magyarország pontnak, a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózatnak, és egyéb tanácsadó pontoknak. Továbbá lehetőség nyílik 
kiállítások, konferenciák megrendezésére, valamint egy ifjúsági tér is kialakításra 
kerül.  

A projekt jelenleg, már túl van a közbeszerzési ajánlattételi folyamatokon, és 
már csak a megvalósítás áll előttünk. Terveink szerint nyár végére szolgáltatásaiban, 
és körülményeiben is teljesen megváltozott új faluházzal gazdagodhat Tornyospálca 
lakossága. 
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